5. számú RSB közlemény
Tisztelt Sporttársak!
Az RSB, a január 24-i ülésén az alábbiakról döntött:
• A beérkezett visszajelzések, és szavazatok alapján egyértelmű volt, hogy a
Rallye2 versenyzők Nagy Tamást jelölik az RSB-be versenyzői delegáltnak, ezt
az RSB egyhangúan elfogadta.
• Az ORB versenyzői delegált személyére nagyságrendileg azonos számú jelölés
érkezett Juhász Istvánra és Tagai Róbertre. Az RSB egyhangú álláspontja az
volt, hogy mivel a két versenyző más-más csoportot képvisel a versenyzők
között, ezért lehetőséget ad mindkettőjüknek a munkára. Az RSB nevesített
versenyzői delegáltnak Juhász Istvánt jelölte ki, ám ezt a munkát a jövőben
Tagai Róberttel együtt végzi majd, mindketten részt vehetnek az RSB ülésein,
közösen rendelkeznek szavazati joggal.
• Az RSB határozatot hozott az FIA Regionális Bajnokságokra kiírt kategóriák
változtatás nélküli átvételére, ám az 1. géposztály (S2000-Rallye: 1.6 T motor)
az értékelésben nem vesz részt.
• Az RSB határozatot hozott, hogy az S-csoportban induló versenyzők az abszolút
értékelésben nem szerepelnek, viszont a második versenynapon az első napon
elért eredményük alapján rajtolhatnak a mezőnyben.
• Az RSB határozatot hozott a versenynaptárról, és az alábbi rendezvényeket
javasolja az MNASZ végleges versenynaptárába:
2011. 04.01-03.
2011. 04.29-05.01.
2011. 06.03-05.
2011. 07.08-10.
2011. 07.14-16.
2011. 08.05-07.
2011. 09.09-11.
2011. 10.07-09

Start Autó Rallye'2011 - Eger
Kazincbarcika Rallye
Prince Bükfürdő Rallye 2011
Veszprém Rallye '2011
44. Mecsek Rallye
Rally Arad
45. Mecsek Rallye
Baranya Kupa

ORB+R2+Hist
ORB+R2+Hist
ORB+R2+ZT
ORB
Hist EB+Hist ZT+R2+Hist
ORB+R2
IRC+EK+ZT+ORB
R2 + Hist

Az RSB egyeztetést folytat annak érdekében, hogy a 45. Mecsek Rallye a Historic
Bajnokságnak is futama lehessen.
• Az RSB megtárgyalta a 2011-es költségvetés tervezetét, az állandó fizetett
alkalmazotti állás és az RSB vezető díjazásának megszüntetésével, valamint a
díjkiosztó ünnepség költségeinek csökkentésével 6,2 millió Ft megtakarítást
tervezett be az előző évhez képest. Sajnos a bevételi oldalon is hasonló

csökkenéssel kell kalkulálnunk, de ezekkel az intézkedésekkel idén várhatóan a
bevételek jelentős visszaesése esetén sem lesz negatív eredménye a
szakágnak.
Az MNASZ intéző Bizottsága 2011. január 25-i ülésén az RSB javaslatát a 2 új RSB
tagra, valamint a versenynaptárra vonatkozóan elfogadta, így a fenti versenynaptár
az IB által elfogadott, az elnökség által nem jóváhagyott naptár.
Az MNASZ Intéző Bizottsága elfogadta az RSB vezető kérését, és ennek megfelelően a
rallye versenyzői licencek beadási határidejét 2011. február 28-ban határozta meg.
Tájékoztatjuk a tagokat, hogy a jelenlegi RSB mandátuma az MNASZ érvényes
alapszabályának 42/B paragrafusa szerint február 18-án lejár. A február 19-i
közgyűlésen csak az szavazhat a szakágvezető személyére, aki 2011. január 31-ig
meghosszabbítja 2010-es MNASZ tagságát, valamint 2011. február 15-ig Rallye
Szakágban érvényes nevezői licencet vált.
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